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: اللغوي أوال-البناء
ویصفھ الحقیقي: یوضح منعوتھ(الذي قبلھ) 1/ النعت

یتبع النعت منعوتھ في رفعھ، ونصبھ، وجره، وإفراده، 
.وتثنیتھ، وجمعھ، وتذكیره، وتأنیثھ، وتعریفھ، وتنكیره

مثل : جاءت البنت المھذبة
2/النعت السببي :ھوما دل على صفة من الصفات تتعلق 

بمنعوتھ
یتبع منعوتھ في االعراب والتعریف : النعت السببي 

كیر \ویتبع ما بعده في الت.ویلزم صورة االفراد .والتنكیر 
خلقھ. والتأنیث. مثل :صاحبت زمیال كریما

3/أزمنة الفعل :
وقوع الفعل في زمن مضى :الفعل الماضي/ أ ھو ما دل عل

التالمیذ القسم . مثل : دخل
ھو ما یدل على وقوع الفعل في :الفعل المضارع/ ب

) سوف(و)السین(الحاضر أو المستقبل وإذا دخلت علیھ 
.یدخل التالمیذ القسم: مثل .یصیر خاصا بالمستقبل

ھوما یدل على طلب القیام بالفعل في :فعل األمر/ ج
.اُدخل القسم: المستقبل مثل 

الضمیر وأنواعھ : /4
أنا أنت (الضمیر ھو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب 

:وھو أنواع ).ھو
الضمیر المنفصل ھو ما ورد منفصال مستقال .مثل : أنت

.محترم
ھو ما ال یمكن النطق بھ على حدة،ویتصل لضمیر المتصل ا

قائال ..... خاطبتھ بالفعل أو باالسم أو بالحرف.مثل :
الضمیر المستتر ما لیست لھ صورة في اللفظ ،ویستترمع 

.الفعل
ھو اسم مبني، یستخدم في اإلشارة إلى  : 5/ اسم اإلشارة

.األشخاص أو األشیاء
ھذا، ھذه، ھذي، ھاھنا، ذاك، تلك، : [وأسماء اإلشارة ھي

].ذلك، ھنا، ھنالك، ھؤالء، أولئك
ُیرفعان ،فھما اسما إشارة ُمعَربان): ھذاِن، ھاتانِ (أما 

.باأللف وینصبان ویجران بالیاء

:ویعرب اسم اإلشارة حسب موقعھ من الجملة
:مثال

.اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ: ھذا: ھذا زھیرٌ 
وال یتم معناه  اسم الموصول: ھو لفظ ینوب عن مقصود، /6

ى صلة الموصول وال محل لھا من ،إال بجملة تأتي بعده ُتسمَّ
.اإلعراب

.جاء الذي أحببُتھ: مثال
الذي، التي، : [األسماء الموصولة المبنیَّة على السكون

].اللواتي، الالتي، من، ما
.الذین: االسم الموصول المبني على الفتح

فھما اسمان موصوالن معربان یرفعان ) اللذان، اللتان(أما 
ان بالیاء ،باأللف ).اللذین، اللتین(وُینَصبان وُیجرَّ
.االسم الموصول حسب موقعھ من الجملةُیعَرب 

7/ الفاعل : ھو ما دل على الذي یقوم بالفعل ،أو یتصف بھ 
قام الولد:مثل .وحكمھ االعرابي الرفع

].المثال السابق[ُیرَفع الفاعل بالضمة الظاھرة 
.جاء الرجالن: مثال،ویرفع باأللف إذا كان مثنى

صلى : مثال،سالًماوُیرَفع بالواو إذا كان جمًعا مذكًرا 
.المؤمنون

8/ جمع المذكر والمؤنث :
یصیر المفرد جمعا مذكرا سالما بإضافة الواو والنون في حالة 

مثل .الرفع ، أو الیاء والنون في حالتي النصب والجر
.المعلمون یحبون المھذبین:

یصیر المفرد جمعا مؤنثا سالما بإضافة األلف والتاء في كل 
معلمات یحببن المھذباتال: مثل .األحوال 

المفرد المؤنث الذي عالمة تأنیثھ تاء مربوطة، : ة ظمالح
.و التاء المفتوحةوجب حذفھا ثم إضافة األلف

ھو كل جمع یختلف لفظھ عن لفظ مفرده.  جمع التكسیر: /9
).أوالد.....ولد)(كتب....كتاب : (مثل 

المبتدأ والخبر : /10
.منھما الجملة االسمیةھما اسمان مرفوعان تتألَّف 

.خالد مجتھد، المدرس صادق: مثال
ا أو ضمیًرا : المبتدأ ال یكون المبتدأ إال اسًما ُمعرًبا أو مبنّیً

].كریم صالح، ھذا مھذب، أنت عاقل[منفصالً 
:الخبر

.عبدهللا مؤمن صالح محترم: مثال،قد یكون متعدًدا
.الصادق سیرتھ حسنة: مثال،أو جملة اسمیة

.المخلص یحبھ الناس: مثال،جملة فعلیةأو 
.الكتاب عندك: مثال،أو ظرًفا
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ا ومجروًرا .الكتاب في المحفظة: مثال،أو جاّرً
إفراًدا، وتثنیة، وجمًعا، : یجب أن ُیطابِق الخبر المبتدأ-ج

.وتذكیًرا، وتأنیًثا
الصادق محبوب، الطالبة عفیفة، الرجالن شجاعان، : مثال

المؤمنون صالحون
11/ كان وأخواتھا :

ى األفعال الناقصة: التعریف تدخل على المبتدأ : وُتسمَّ
فترَفُع األول ویسمى اسمھا، وتنصب الثاني ،والخبر

.ویسمى خبرھا
.كان التلمیذ مجتھًدا: مثال

صار، أصبح، أضحى، أمسى، بات، ظل، : أخوات كان ھي
، ما دام .لیس، ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفكَّ

ا أو ضمیًرا یكون  اسم ھذه األفعال اسًما معرًبا أو مبنّیً
.متصالً أو منفصالً أو مستتًرا، ویكون خبرھا كخبر المبتدأ

إن وأخواتھا : /12
، : وعددھا ستة،ھي األحرف المشبھة بالفعل ، كأنَّ ، أنَّ إنَّ

، لیت، لعلَّ  .لكنَّ
فَتنِصب األول ،تدخل ھذه األحرف على المبتدأ والخبر

ى اسمھا على عكس (،وترفع الثاني ویسمى خبرھا،وُیسمَّ
).كان وأخواتھا

.إن العلم نور: مثال
ا أو ضمیًرا  یكون اسم إن وأخواتھا اسًما ظاھًرا أو مبنّیً

.متصالً من ضمائر النصب
.لعلك ناجحٌ : مثال

نائب الفاعل : /13
ا للمجھول ینوب المف عول بھ عن عندما یكون الفعل مبنّیً

.الفاعل
.أُكِرَم المجتھدُ : أكرم األستاُذ المجتھدَ : مثال

.ُتزرُع األرضُ : یزرع الفالح األرض
:بناء الفعل للمجھول

ُیبنى المجھول من الفعل الماضي بضم الحرف األول وكْسر 
.ُزِرعَ : زَرع: مثال،الحرف الذي قبل اآلخر

األول وُیبنى المجھول من الفعل المضارع بضم الحرف 
ُیكَتبُ ،یكتبُ : مثال،وفْتح الحرف الذي قبل اآلخر

المفعول بھ : /14
كتب : مثال،اسم یقع علیھ عمل الفعل ویكون منصوًبا

.التلمیذ الدرس
ى الفعل بمفعول بھ واحد .نظرت خالًدا: مثال،وقد یتعدَّ

.أعطى المعلم التلمیذ جائزة: مثال: أو بمفعولین
ُینصب المفعول بھ بالفتحة إذا كان مفرًدا أو جمع تكسیر، 

.وُینصب بالیاء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالًما
15/ المفعول المطلق :

:بعد فعل من لفظھھو مصدر منصوب ُیذَكر 
.سرُت سیًرا حثیًثا: لتأكید معناه

.جلست جلوس المھذبین: أو لبیان نوعھ
.خطوت خطوتین: أو لبیان عدده

16/ المفعول ألجلھ :
.ھو مصدر منصوب یذكر لبیان سبب الفعل

ا بك: مثال .زرتك حّبً
.یشترط أن یكون لفظ المفعول ألجلھ من غیر لفظ الفعل

.رغبًة في االستفادةأتعلم : مثال
المفعول معھ : /17

تسمى واو المعیة ) مع(ھو اسم منصوب یأتي بعد واو بمعنى 
.،لیدل على ما حصل للفعل بمصاحبتھ

.یشترط في المفعول معھ أن ال یكون مشاركا ما قبلھ في الفعل
.سرت والجبل: مثال 

الحال وأنواعھا : /18
ھیئة الفاعل أو المفعول بھ الحال صفة نكرة مشتقة تذُكر لبیان 

.أو المجرور بحرف الجر
وعالمتھا أن َیِصح وقوعھا في جواب كیف؟

).بیان ھیئة الفاعل(جئت مسرًعا: مثال
).بیان ھیئة المفعول(ركبت البحر ھائًجا
ا ).بیان ھیئة الجار والمجرور(یبطش بالعدو فاّرً

ویجب أن ،االسم الذي ُتبیِّن الحال ھیئتھ ُیسمَّى صاحب الحال
.یكون معرفة

:األصل في الحال اإلفراد ولكنھا تأتي
یركض. جملة فعلیة: جاء الرجل

أو جملة اسمیة: جاء الرجل َسیُره سریع.
19/ ھمزة الوصل والقطع :

ھمزة الوصل :ھي التي تقع في أول الكلمة وال تنطق إال إذا 
.وقعت في ابتداء الكالم 
:تكون ھمزة الوصل في 

أمر الفعل-الخماسي والسداسي وأمرھما ومصدرھما ماضي 
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ابن : األسماء السبعة اآلتیة –التعریف ) ال(–الثالثي 
.،ابنة،اثنان،اثنتان،امرؤ،امرأة،اسم 

ھمزة القطع: 
ھي ھمزة تكتب وتلفظ

تكتب في بدایة الكلمة على األلف إذا كانت مفتوحة أو 
.مضمومة وتحت األلف إذا كانت مكسورة

:تكتب الھمزة في وسط الكلمة
فتح مفتوحة بعد . على األلف إذا كانت ساكنة بعد فتح -
.مفتوحة بعد حرف صحیح ساكن.
مضمومة بعد سكون أوفتح أو :تكتب على الواو إذا كانت -

.مفتوحة بعد ضم.ساكنة بعد ضم . ضم
مسبوقة بكسرأو .مكسورة :وتكتب على النبرة إذا كانت -

.یاء أو ساكنة
مفتوحة وقبلھا ألف أو واو : وتكتب على السطر إذا كانت -

.مد
:آخر الكلمة تكتب الھمزة في 

.على األلف إذا كانت مسبوقة بفتح-
على الواو إذا كانت مسبوقة بضم -
على الیاء إذا كانت مسبوقة بكسر-
على السطر إذا كانت مسبوقة بساكن-

التاء المفتوحة والمربوطة: /20
:تكتب التاء المفتوحة في 

.آخر كل اسم ثالثي ساكن الوسط
آخر كل فعل سواء أكانت حروفھ أصلیة أو زائدة 

آخر جمع التكسیر إذا كان مفرده ینتھي بتاء مفتوحة
آخر جمع المؤنث السالم

)ثُمت –ُربت –لیت ( أواخر الحروف المنتھیة بالتاء 
:تكتب التاء مربوطة في 

.آخر االسم المفرد المؤنث
)یاء(آخر جمع التكسیر الذي ینتھي مفرده ب

) ثُمت(الظرفیة للتمییز بینھا وبین تاء ) ثَمة(یة كلمة نھا
.العاطفة

حذف األلف : /21
:تحذف األلف اصطالحا من 

–هللا –أولئك –السموات –إلھ –الرحمن –لكن –لَكن ( 
).ھكذا –یس –طھ 

–ھذا :( كما تحذف ألف ھاء التنبیھ مع أسماء اإلشارة 
)ھؤالء –ھذان –ھذه 

إذا وقع بعدھا ضمیر مبدوء بھمزة ) ھا(األلف من وتحذف 
)ھأنذا(

) .ذلك( إذا وقع بعدھا الم البعد ) ذا(وتحذف من 
االستفھامیة إذا دخل علیھا حرف جر ) ما(وتحذف ألف 

).مم–لم –فیم –إالم –عم (

22/ ھمزة ابن :
عمر بن :مثل .إذا وقعت بین اسمین علمین) ابن(تحذف ھمزة 

.الخطاب
.یابن آدم: مثل .وتحذف بعد حرف النداء 

ابن بادیس :مثل .في أول السطر فال تحذف  ) ابن(أما إذا وقعت 
.عالمة جزائري 

23/ ألف التفریق :
الضمیر المتصل بالفعل ( ھي األلف التي تزاد بعد واو الجماعة 

.للتفریق بینھا وبین واو العلة التي ھي أصلیة في الفعل 
).یرجو..... تدربوا (:مثال 

24/ األلف اللینة :
ویكون ما .ھي ألف ساكنة تقع في وسط الكلمة أو في آخرھا

.قبلھا مفتوحا 
وفي آخرھا .تكتب األلف اللینة في وسط الكلمة طویلة دائما 

تكتب طویلة أو مقصورة 
وفي ) بلى –إلى –على :(وتكتب في بعض الحروف مقصورة 

).لوال –كال –ال :(تكتب طویلة البعض اآلخر
أنّى (تكتب األلف اللینة مقصورة في بعض األسماء المبنیة مثل 

).لدى –متى –األولى –
–ھذا –مھما –أنا (ب في أسماء مبنیة أخرى طویلة مثل وتكت
)حیثما –ھنا 

( األسماء األعجمیة مقصورة مثل بعضوتكتب األلف اللینة في
).كسرى –عیسى –موسى 

منقلبة عن واو نكتبھا طویلةاأللف اللینة إن كانت :مالحظة 
.وإن كانت منقلبة عن یاء نكتبھا مقصورة 

و(ال) القمریة : (ال) الشمسیة /25
ھي التي یأتي بعدھا حرف مشدد ،فالمھا تكتب :الشمسیة ) ال(

.وال تنطق
ھي التي یلیھا حرف غیر مشدد ،فالمھا تكتب :القمریة ) ال(

.وتنطق 
26/ عالمات الوقف :

.تدل على وقف تام وتوضع في نھایة الجملة (.) : النقطة 
الجمل تدل على وقف قصیر وتوضع بین) : ،(الفاصلة 

.القصیرة المتصلة من حیث المعنى 
.بعد فعل القول (:) : النقطتان 

تدل على السؤال وتوضع في نھایة ) :؟(عالمة االستفھام 
.الجملة االستفھامیة 

تدل على التعجب واالندھاش وتوضع في ( ) : عالمة التعجب 
.نھایة الجملة التعجبیة 

القول أو لنقل جملة تستعمل في جملة : << >>المزدوجتان 
.بنصھا 

.تستعمل للجمل االعتراضیة ) :--(المطتان 
.لشرح كلمة أو لتحدید اسم داخل الجملة ( ) : القوسان 
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النصوص: ثانیا - أنماط
ذكر األحداث و األقوال متتابعة بمؤثرات  1-النمط السردي:

مختلفة 
:خصائصھ

یستعمل فیھ األفعال الماضیة الدالة على الحركة بكثرة -
یطغى علیھ األسلوب الخبري-
ضمیر المتكلم و الغائب-
األحداث والشخصیات-
......حكایة، قصة ،روایة :نوع النص -

ھو تصویر برسم العین لصورة 2-النمط الوصفي :
شخصیة أو مشھد حقیقي أو خیالي 

یصف الكاتب ( المعنوي ،ا لوجدانيالمادي ،-:أنواعھ 
یصف الكاتب الظواھر ( ، الموضوعي)المشھد كما یتخیلھ 

)على حالتھا أو طبیعتھا 
:خصائصھ 

استخدام األفعال الماضیة و المضارعة الدالة -
على الحال و النعوت و التشبیھ

صیغة الغائب عموما و المتكلم أحیانا -
و نقصانتقدیم أوصاف للموصوف دون زیادة أ-

النصوص: أسالیب ثالثا- 
1-األسلوب الخبري:ھو الكالم الذي یجوز عقال أن یكون 

صادقا أو كاذبا بصرف النظر عن قائلھ 
العسل یشفي كثیرا : فان قصد بھ االخبار كان حقیقیا كقولنا 

من األمراض ،و إن كان القصد التعبیر عن حالة نفسیة كان 
.مجازیا و خرج إلى أغراض متنوعة

2-األسلوب اإلنشائي:ھو ما ال یحتمل التصدیق   و ال 
التكذیب فینشأ من قبل المتكلم و ھو قسمان

یكون فیھا انتظار لحصول شيء  الطلبیة : ا-
:أو فعل من المخاطب و ھي 

*األمر: كقول: قسم وقتك بین الدراسة و اللعب(النصح) أو 
" أغسلوا وجوھكم وأیدیكم الى المرافق" (االلزام) أشرقي

بھا من المغرب"  یا شمس( التمني) أو " فآت
الى جمال الكون (االعجاب ) أو كن ( التعجیز) أو أنظر

...و قد یحمل أغراض أخرى) االلتماس ( أخي 
:ھو طلب التوقف أو الكف عن فعل كقولھ: النھي *

صغیرا (التوبیخ)  ال تحقرن
الى رفقاء السوء (النصح)  أو ال تجلس

ان نسینا أو أخطأنا ( الدعاء )  أو : ربنا ال تؤاخذنا
. ھو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل: االستفھام *

أدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب یوم ألیم ؟  كقول :" ھل
)التشویق" (

یصلح العطار ما أفسد الظھر ؟ (النفي) و ھل

عھداإلخاء یا صدیقي ؟ (العتاب) أو ھل سیسقط أو أین
اسمك ؟ (حقیقي)  ما المطر ؟ (التمني) أو

ھو طلب اقبال المخاطب أو استماعھ : النداء *
المشتكي احمد  أیھا و أدواتھ : أ , أي , یا , ھیا , وا  ....كقول :

هللا (لفت االنتباه) أو یا لك من لیل طویل (التعجب)
أو یا للعرب الفلسطینیین (االستغاثة) أو واأسفاه على وقت 

) .الندبة(ضاع سدى 
) لو,لیت (ھو طلب األمر المستحیل أو البعید التحقق : التمني *

كقول الشاعر :فلیتك تحلو والحیاة مریرة ** ولیتك ترضى و 
. األنام غضاب

ب-الغیر طلبیة :ھي التي ال ینتظر فیھا من المخاطب شيء
ھو ما نعبر بھ عن حالة نفسیة مبعثھا استعظام : التعجب -1

ما أوسع ) : ما أفعلھ ( شيء و جھل أسبابھ و لھ صیغتان ھما
): افعل بھ (رحمة هللا و

اذا **** أكرم بقوم رسول هللا قائدھم : تقال حسان بن ثاب
تفرقت األھواء و الشیع                     

, سبحان هللا , یا لھ , یا لك , عجیب : و صیغ سماعیة منھا 
.أبوه, درك 

) بئس(و) ساء(و) حبذا(و) نعم(المدح والذم، ویكونان بـ ـ
)المرأة ھندوبئست (و) نعم الرجل زید: (، نحو)الحبذا(و
أم ) وھبت(و) بعت: (العقود، سواء كانت بلفظ الماضي، نحوـ

)عبدي حرّ : (بغیره، نحو
).تا(و) وهللا: (القََسم، سواء كان بالواو أو بغیرھا، نحوـ
فعسى : (نحو) اخلولق(و) حرى(و) عسى(الرجاء، ویأتي بـ ـ

).هللا أن یأتي بالفتح
معنویة ولفظیة البدیعیة: رابعا- المحسنات

الطباق و المقابلة:تتمثل فيمعنویةال
.الجناس والسجع  :تتمثل فياللفظیةو

1-الطباق: أن یتقابل اللفظ و ضده في معنى واحد .
:أنواعھ

: الجمع بین الكلمة ونفیھا مثل كتب ضدھا ال  طباق السلب
.....وعد ضدھا لم یعد , یكتب 

: الجمع بین الكلمة وعكسھا :مثل خرج ضدھا  طباق االیجاب -
..دخل

:أثره في المعنى
ففي المعنى یكشف عن خبایا الكلمة : للطباق أثر مزدوج-

و في الشكل . )  باألضداد تتعارف المعاني (و یدعمھا بعكسھا 
.یزید األسلوب جماال

مالحظة:
: الطباق في الشعر ھو تواجد اللفظتین في نفس البیت الشعري
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أقام لنفسھ حسبا * **و خیر الناس ذو حسب قدیم 
جدیدا

2-المقابلة:ھي التوسع في الطباق من ضد  واحد إلى اثنین 
أو أكثر حتى تكون جملة ضد جملة مثل العلم نور

والجھل ظالم ،فوق الھامات ظھر األبرار
و تحت العجاز اخفى الفجار****

: تؤكد المقابلة المعنى و تعطي األسلوب  أثرھا في المعنى
.عذوبة و وقعا طیبا 

3-الجناس : ھو اتفاق لفظین في النطق 
.و اختالفھما في المعنى 

:أنواعھ 
ما اتفقت فیھ اللفظتان في :نوع الحروف -تام :

صلیت المغرب بالمغرب:وعددھا و ترتیبھا و شكلھا 
یقیني هللا یقیني

: ما اختلفت فیھ اللفظتان إما في نوع الحروف  -ناقص
ةدخلت مكانا واسع البقع:أو عددھا أو ترتیبھا أو شكلھا 

.نظیف الرقعة
یضفي الجناس على التعبیر خفة و تأثیر أثره:

–السجع: ھو توافق أواخر الجمل في الحرف األخیر  4
و ما قبلھ و ال یكون اال في النثر 

ویسمى في القرآن الفاصلة  وفي  الشعر التصریع 
والدماء الزكیات الماحقات والتصریع :قسما بالنازالت

الخافقات.... و البنود الالمعات الطاھرات
: الصور البیانیة اخامسا- 

1- التشبیھ:ھو الربط بین شیئین ارتبطا في صفة واحدة أو 
.أكثر

أركانھ :المشبھ و المشبھ بھ و وجھ الشبھ واألداة وھي 
الكاف و مثل وكأن و یشبھ و یماثل و یضارع

اقسامھ:
العلم صید: الشبھ ما حذف فیھ األداة و وجھ: البلیغ 
الجمال الحدیقة جنة في:ما حذف فیھ األداة : المؤكد

.الشباب كالشعلة: ما ذكرت فیھ االداة مثل: المرسل
الخیل كالصدیق: ما حذف فیھ وجھ الشبھ : المجمل 
العالم بحر في العطاء: ما ذكر فیھ وجھ الشبھ:المفصل 

تشبیھا : فیسمىاما التشبیھ الذي تذكر فیھ كل االركان 
.الذھب كالشمس صفرة: تـــاما مثال

تشبیھ صورة متعددة المظاھر ): صورة بصورة(التمثیلي 
ثار قلبي غضبا كما تثور : بصورة أخرى أو مشھد بمشھد 

األمواج في البحار
أثره

تبیین الحالة المراد تقریرھا إما تزیین المشبھ
.أو تقبیحھ لزیادة المعنى قوة و وضوحا 

التعبیر نوعان :
: ھو التعبیر الموظف في ما وضع لھ أصال مثل : تعبیر حقیقي 

.ابن بادیس عالمة جزائري 
ھو التعبیر الموظف في غیر ما وضع لھ أصال : تعبیر مجازي 

.ابتسم الدھر : مثل .وحقیقة 

الشعر : سادسا –
:مصطلحات عروضیة

النص الشعري الذي زاد عدد أبیاتھ عن سبعة القصیدة :
المقطوعة : النص الشعري الذي ال یتعدى السبع أبیات

الوحدة األساسیة للقصیدة و یتكون من : شطرین  البیت :
و ینقسم الى حشو و عروض) الصدر (

.              و ینقسم الى حشو و ضرب ) العجز ( و 
المتحرك األخیر من عجز البیت و تنسب الیھ القصیدة  الروي :

میمیة  , نونیة : 

أحمد نبق:أستاذ المادة  من إعداد  
بالتوفيق
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: ما اختلفت فیھ اللفظتان إما في نوع الحروف  -ناقص
ةدخلت مكانا واسع البقع:أو عددھا أو ترتیبھا أو شكلھا 

.نظیف الرقعة
یضفي الجناس على التعبیر خفة و تأثیر أثره:

–السجع: ھو توافق أواخر الجمل في الحرف األخیر  4
و ما قبلھ و ال یكون اال في النثر 

ویسمى في القرآن الفاصلة  وفي  الشعر التصریع 
والدماء الزكیات الماحقات والتصریع :قسما بالنازالت

الخافقات.... و البنود الالمعات الطاھرات
: الصور البیانیة اخامسا- 

1- التشبیھ:ھو الربط بین شیئین ارتبطا في صفة واحدة أو 
.أكثر

أركانھ :المشبھ و المشبھ بھ و وجھ الشبھ واألداة وھي 
الكاف و مثل وكأن و یشبھ و یماثل و یضارع

اقسامھ:
العلم صید: الشبھ ما حذف فیھ األداة و وجھ: البلیغ 
الجمال الحدیقة جنة في:ما حذف فیھ األداة : المؤكد

.الشباب كالشعلة: ما ذكرت فیھ االداة مثل: المرسل
الخیل كالصدیق: ما حذف فیھ وجھ الشبھ : المجمل 
العالم بحر في العطاء: ما ذكر فیھ وجھ الشبھ:المفصل 

تشبیھا : فیسمىاما التشبیھ الذي تذكر فیھ كل االركان 
.الذھب كالشمس صفرة: تـــاما مثال

تشبیھ صورة متعددة المظاھر ): صورة بصورة(التمثیلي 
ثار قلبي غضبا كما تثور : بصورة أخرى أو مشھد بمشھد 

األمواج في البحار
أثره

تبیین الحالة المراد تقریرھا إما تزیین المشبھ
.أو تقبیحھ لزیادة المعنى قوة و وضوحا 

التعبیر نوعان :
: ھو التعبیر الموظف في ما وضع لھ أصال مثل : تعبیر حقیقي 

.ابن بادیس عالمة جزائري 
ھو التعبیر الموظف في غیر ما وضع لھ أصال : تعبیر مجازي 

.ابتسم الدھر : مثل .وحقیقة 

الشعر : سادسا –
:مصطلحات عروضیة

النص الشعري الذي زاد عدد أبیاتھ عن سبعة القصیدة :
المقطوعة : النص الشعري الذي ال یتعدى السبع أبیات

الوحدة األساسیة للقصیدة و یتكون من : شطرین  البیت :
و ینقسم الى حشو و عروض) الصدر (

.              و ینقسم الى حشو و ضرب ) العجز ( و 
المتحرك األخیر من عجز البیت و تنسب الیھ القصیدة  الروي :

میمیة  , نونیة : 

أحمد نبق:أستاذ المادة  من إعداد  
بالتوفيق
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أقام لنفسھ حسبا * **و خیر الناس ذو حسب قدیم 
جدیدا

2-المقابلة:ھي التوسع في الطباق من ضد  واحد إلى اثنین 
أو أكثر حتى تكون جملة ضد جملة مثل العلم نور

والجھل ظالم ،فوق الھامات ظھر األبرار
و تحت العجاز اخفى الفجار****

: تؤكد المقابلة المعنى و تعطي األسلوب  أثرھا في المعنى
.عذوبة و وقعا طیبا 

3-الجناس : ھو اتفاق لفظین في النطق 
.و اختالفھما في المعنى 

:أنواعھ 
ما اتفقت فیھ اللفظتان في :نوع الحروف -تام :

صلیت المغرب بالمغرب:وعددھا و ترتیبھا و شكلھا 
یقیني هللا یقیني

: ما اختلفت فیھ اللفظتان إما في نوع الحروف  -ناقص
ةدخلت مكانا واسع البقع:أو عددھا أو ترتیبھا أو شكلھا 

.نظیف الرقعة
یضفي الجناس على التعبیر خفة و تأثیر أثره:

–السجع: ھو توافق أواخر الجمل في الحرف األخیر  4
و ما قبلھ و ال یكون اال في النثر 

ویسمى في القرآن الفاصلة  وفي  الشعر التصریع 
والدماء الزكیات الماحقات والتصریع :قسما بالنازالت

الخافقات.... و البنود الالمعات الطاھرات
: الصور البیانیة اخامسا- 

1- التشبیھ:ھو الربط بین شیئین ارتبطا في صفة واحدة أو 
.أكثر

أركانھ :المشبھ و المشبھ بھ و وجھ الشبھ واألداة وھي 
الكاف و مثل وكأن و یشبھ و یماثل و یضارع

اقسامھ:
العلم صید: الشبھ ما حذف فیھ األداة و وجھ: البلیغ 
الجمال الحدیقة جنة في:ما حذف فیھ األداة : المؤكد

.الشباب كالشعلة: ما ذكرت فیھ االداة مثل: المرسل
الخیل كالصدیق: ما حذف فیھ وجھ الشبھ : المجمل 
العالم بحر في العطاء: ما ذكر فیھ وجھ الشبھ:المفصل 

تشبیھا : فیسمىاما التشبیھ الذي تذكر فیھ كل االركان 
.الذھب كالشمس صفرة: تـــاما مثال

تشبیھ صورة متعددة المظاھر ): صورة بصورة(التمثیلي 
ثار قلبي غضبا كما تثور : بصورة أخرى أو مشھد بمشھد 

األمواج في البحار
أثره

تبیین الحالة المراد تقریرھا إما تزیین المشبھ
.أو تقبیحھ لزیادة المعنى قوة و وضوحا 

التعبیر نوعان :
: ھو التعبیر الموظف في ما وضع لھ أصال مثل : تعبیر حقیقي 

.ابن بادیس عالمة جزائري 
ھو التعبیر الموظف في غیر ما وضع لھ أصال : تعبیر مجازي 

.ابتسم الدھر : مثل .وحقیقة 

الشعر : سادسا –
:مصطلحات عروضیة

النص الشعري الذي زاد عدد أبیاتھ عن سبعة القصیدة :
المقطوعة : النص الشعري الذي ال یتعدى السبع أبیات

الوحدة األساسیة للقصیدة و یتكون من : شطرین  البیت :
و ینقسم الى حشو و عروض) الصدر (

.              و ینقسم الى حشو و ضرب ) العجز ( و 
المتحرك األخیر من عجز البیت و تنسب الیھ القصیدة  الروي :

میمیة  , نونیة : 

أحمد نبق:أستاذ المادة  من إعداد  
بالتوفيق

ahmed


